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DIOCESE DE CAJAZEIRAS 
 

ATUALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES PARA A PARÓQUIAS  

NO CONTEXTO DO AVANÇO DA COVID-19  

 

“Se o vírus voltar a se intensificar num mundo injusto em relação aos pobres e aos vulneráveis, devemos mudar este mundo. 

Com o exemplo de Jesus, o médico do amor divino integral, isto é, da cura física, social e espiritual (cf. Jo 5, 6-9), - como 

era a cura que Jesus fazia - devemos agir agora, para curar as epidemias causadas por pequenos vírus invisíveis, e para curar 

as que são provocadas pelas grandes e visíveis injustiças sociais”. (Papa Francisco) 
 

Caríssimos sacerdotes, queridos fiéis diocesanos, 
 

 Encontramo-nos em um momento de extrema vulnerabilidade ao testemunharmos o crescente avanço do 

contágio da COVID-19 nas cidades que compõe o território de nossa Igreja particular. Assistimos muitas famílias 

que experimentam a dor pela perda de seus entes queridos e comunidades inteiras perplexas e amedrontadas ao 

verem seus filhos e filhas, de todas as idades, sendo ceifados pelo vírus. Temos consciência da impossibilidade de 

se prover assistência digna para todos, se os nossos sistemas de saúde, já frágeis, entrarem em colapso pela demanda 

incontrolável de pessoas que podem contrair doença. 

Por isso, levando em consideração os contínuos alertas feitos pelas autoridades sanitárias e os decretos 

governamentais emanados com o propósito de frear a onda de contágio; cientes de nossas responsabilidades como 

Igreja e do esforço que temos feito para dotar nossos espaços e instituições de protocolos condizentes com as 

normas profiláticas exigidas, o que não nos garante a plena segurança; diante do cenário, nada animador, que se 

preanuncia, assim deliberamos:  

1. Continuar com as celebrações não presenciais até o dia 26 de março, utilizando-se dos meios de 

comunicação e das mídias digitais para a transmissão, conforme critérios previamente estabelecidos;  

2. Levando em conta as disposições do Decreto Estadual nº 40.304/2020, que adotou o “Plano Novo 

Normal Paraíba”, e considerando as contínuas oscilações da classificação de risco de contaminação 

nos municípios que compõem o território diocesano, ante a singularidade de cada realidade local,  

estabelecemos que, após a data acima fixada, onde se mostre possível o retorno seguro às celebrações 

com a presença de fiéis, ainda que com limitação de quantidade, cada Pároco ou Administrador 

Paroquial, ouvido o Conselho Pastoral Paroquial - CPP, avalie prudentemente e encaminhe ao Bispo 

Diocesano pedido de autorização para a reabertura das Igrejas de sua Paróquia para as celebrações 

presenciais, e, se autorizado, que sejam observadas em tudo as medidas de profilaxia e  de 

distanciamento social, emanadas pelas Autoridades de Saúde, conforme uso corrente em nossa 

realidade eclesial; 

3. Nas cidades onde há mais de uma paróquia, estabelecemos que a decisão sobre a possibilidade de 

abertura para as celebrações presenciais, nas condições acima dispostas, como também os critérios 

para sua implementação, sejam discutidos e assumidos em comum por todas as circunscrições e, se 

concordes pela reabertura, procedam como indicado no parágrafo precedente;  
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4. As celebrações de casamentos e batizados deverão ser adiadas para uma data oportuna e segura. 

Aqueles que, por justo motivo, não puderem ser reagendados, deverão ser rigidamente adaptadas ao 

contexto de restrições, segundo os critérios já emanados pela Autoridade diocesana; 

5. Que as igrejas continuem abertas para a visita dos fiéis, e os sacerdotes, usando da criatividade e da 

audácia pastoral, respeitando os protocolos e os limites de segurança sanitária que estes tempos 

requerem, acompanhem os fiéis em seu caminho quaresmal e em sua vida de fé: estejam disponíveis 

para acolher, para reconciliar, para cuidar dos mais frágeis, para assistir com a caridade os necessitados, 

manifestando a todos a proximidade visível da Igreja Mãe;  

6. Para a celebração dos ritos da Semana Santa, emitiremos novas diretrizes e orientações litúrgicas para 

toda a Diocese;  

7. As disposições acima emanadas não impedem que, de acordo com o cenário de avanço ou retrocesso 

do risco sanitário, o Bispo Diocesano possa, a qualquer momento, emitir novas disposições, válidas 

para todo o território da Diocese.   
 

Reafirmando o caráter indiscutível da essencialidade do serviço religioso para a vida dos fiéis e a dimensão 

presencial da vida litúrgica como elemento constitutivo e indispensável da vida cristã, diante da instabilidade do 

momento presente, como pastor e pai, vimo-nos forçados, por dever de consciência, a adotar medidas difíceis e 

que nos angustiam, como a restrição temporária da participação presencial dos fieis na celebração dos sacramentos, 

sobretudo na Eucaristia. Diante disto, urge que todos nós, pastores e rebanho, tomemos consciência da gravidade 

das circunstâncias presentes e das responsabilidades que a cada um compete, sem nos evadirmos em arrazoados 

que em nada colaboram com a lúcida compreensão de nossa fé cristã e com a solução do drama no qual estamos 

imersos, enquanto membros de uma mesma família humana.        

Procuremos espiritualmente inserir este momento difícil no caminho quaresmal que, como Igreja, estamos 

percorrendo. A quarentena que nos é imposta pelo drama sanitário que estamos vivendo, associada aos quarenta 

dias que nos preparam para a Páscoa, torna-se ocasião propícia, tempo favorável para retornarmos ao essencial, 

para nos esvaziarmos de tudo o que é supérfluo, para nos reencontrar como comunidade de fé e, na companhia 

de Cristo Jesus, seguindo os seus passos, colher a coragem que nos liberta do turbamento e a força que nos move 

a ser, para os outros, fonte de consolação e de esperança.  

Percorramos juntos esta travessia iluminados pela fé, farol que nos possibilita compreender este momento 

dramático que estamos vivendo e nos permite trilhar novos caminhos para testemunharmos a face mais bela de 

nossa humanidade, refeita pela solidariedade, pela atenção e cuidado, pela saudade de estarmos juntos e formamos 

verdadeiramente comunidade.  

Confiando na intercessão de São José, unamo-nos em fervorosa oração para que a conjuntura sanitária 

possa evoluir positivamente nos próximos dias, a fim de que, como preito de nossa gratidão, mesmo com as 

restrições e limitação de participantes, possamos reabrir nossas Igrejas para a celebração presencial dos atos 

litúrgicos da Semana Santa. 

Dado e passado na Cúria Diocesana de Cajazeiras, no dia 12 de março de 2021. Protocolado pelo 

Chanceler do Bispado sob o nº.  024/2021 

 

Com afeto paterno e pastoral. 

 

 
Dom Francisco de Sales Alencar Batista, O. Carm 

Bispo Diocesano 


